
PROW 2014-2020

Pakiety przyrodnicze

cały czas zobowiązania 5-letnie

739 – 1.514 zł/ha 



Natura 2000 – obszary ptasie OSO

Natura 2000 – obszary siedliskowe SOO



Warianty Stawki  płatności               Obszar realizacji

Ekstensywne 

użytkowanie na OSO

881 zł/ha tylko na obszarach Natura 2000: 

Obszarach Szczególnej Ochrony Ptaków (OSO)

siedliska ptasie:

Rycyk, Kszyk,

Krwawodziób, Czajka,

Wodniczka,

Dubelt,  Kulik Wielki, 

Derkacz

739-1389 zł/ha

występowanie 

danego gatunku 

stwierdza  ekspert 

przyrodniczy

na obszarach Natura 2000 (OSO)

po zakwalifikowaniu 

przez eksperta przyrodniczego

siedliska łąkowe:

Łąki trzęślicowe,

Łąki selernicowe i 

słonorośla 

Murawy,

Półnaturalne łąki 

wilgotne,

Półnaturalne łąki świeże,

Torfowiska 

775-1514 zł/ha

Kwalifikuje

ekspert 

przyrodniczy

na obszarach Natura 2000 i poza nimi, 

po zakwalifikowaniu 

przez eksperta przyrodniczego

Pakiety przyrodnicze
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

▪ 100 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha
▪ 75 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha
▪ 60 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha
DEGRESYWNOŚĆ NIE DOTYCZY PAKIETU 4 REALIZOWANEGO W PNzniesienie degresywności od 2021 r.? 

dopuszczenie na SOO od 2022 r.? 



KOSZTY TRANSAKCYJNE
Wysokość kwoty
przeznaczonej na 
refundację*

Sporządzenie 
dokumentacji 
przyrodniczej 
dla siedliska o 
powierzchni

do 1 ha 302 zł

powyżej 1 ha do 5 ha 1 175 zł

powyżej  5 ha do 20 ha 2 350 zł

powyżej 20 ha do 50 ha 3 525 zł

powyżej 50 ha 4 700 zł

Koszty transakcyjne dla wariantów  
Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

i  wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

* Nie więcej niż 20% pierwszej płatności za realizację pakietów 4 i/lub 5 
oraz „minus 10%” jeżeli ustanowiono plan ochrony lub plan zadań ochronnych.

Jeżeli rolnik lub zarządca nie spełnia warunku posiadania minimalnej powierzchni 
UR (1 ha), płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może mu zostać przyznana, w 
przypadku gdy warunek taki spełnia łącznie co najmniej z jednym rolnikiem lub
zarządcą ubiegającymi się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej       
(wszyscy rolnicy i zarządcy posiadają 1 plan)



Zakazy dla wszystkich 

wariantów pakietów 4 i 5

• stosowania komunalnych osadów ściekowych 

• stosowania podsiewu, 

• stosowania środków ochrony roślin*

• mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym 

bronowania i przeorywania

• wałowania

• włókowania od 1 kwietnia do 1 września

• składowania biomasy



Usunięcie z działki 

do dnia 1 marca kolejnego roku

biomasy ułożonej w pryzmy, 

w tym pryzmy balotowe,

stogi lub brogi



Ekstensywne użytkowanie na OSO 

(4.7) – 881 zł/ha
• do 60 kg N/ha,

• 1-2 pokosy*, od 15 czerwca do 30 września

• od 1 kwietnia do 1 pokosu: zakaz stosowania jakichkolwiek 

zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych

• pozostawienie 15-20% pow. nieskoszonej

• wypas 0,5-1,5 DJP, od 1 maja do 15 października

• od 1 kwietnia do 15 czerwca: zakaz stosowania jakichkolwiek 

zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych

• wykaszanie niedojadów do 31 października

• Doradca może dopuścić:

• wypas po pokosach, 1,5 DJP/ha do 31października

• pokos 100% powierzchni (<1 ha)

• całoroczny wypas koników polskich i koni huculskich



derkacz

642 zł/ha

https://youtu.be/TgNrbXQJdwo


Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

(4.11) – 739 zł/ha

• zakaz nawożenia, wapnowania

• 1 pokos: 1 VIII – 31 X

• od 1 IV do 1 pokosu: zakaz stosowania jakichkolwiek 

zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych

• pozostawienie 15-20% pow. nieskoszonej

• Ekspert może dopuścić:

• pokos 100% powierzchni (<1 ha)

• wypas po pokosie, do 1 DJP/ha, do 31 X



czajka

890 zł/ha



rycyk

kszyk

890 zł/ha



Ochrona siedlisk lęgowych: rycyka, kszyka, 

krwawodzioba lub czajki; (4.8) – 1.027 zł/ha

• do 60 kg N/ha tylko przy uż. kośnym, zakaz wapnowania

• 1 pokos: 15 VI – 15 VII; 2 pokos: 15 VIII – 31 X

• od 1 IV do 1 pokosu: zakaz stosowania jakichkolwiek 

zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych

• pozostawienie 15-20% pow. nieskoszonej

• wypas do 0,5 DJP/ha: 15 V - 15 VI; 0,5-1,5 DJP/ha: 15 VI - 15 X

• od 1 IV do 15 VI: zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych

• wykaszanie niedojadów od 15 VIII do 31 X

• Ekspert może dopuścić:

• jednokośne użytkowanie siedlisk o podłożu torfowym

• pokos 100% powierzchni (<1 ha)

• wypas zamiast 2 pokosu, 0,5-1,5 DJP/ha, do 31 X

• całoroczny wypas koników polskich i koni huculskich



Łąki trzęślicowe

Mieczyk dachówkowaty

1514 zł/ha



Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

(4.1, 5.1) – 1.514 zł/ha

• zakaz nawożenia, wapnowania

• 1 pokos w terminie 1 września – 31 października

• pozostawienie 15-20% pow. nieskoszonej

• Ekspert może dopuścić:

• drugi pokos, wcześniejszy pokos - od 15 czerwca, pokos 

100% powierzchni (<0,5 ha), pokos co dwa lata, wypas -

do 0,5 DJP/ha



Rozchodnik ostry

Murawy ciepłolubne

Kukułka szerokolistna

1503 zł/ha



Jastrzębiec kosmaczek

Murawy bliźniczkowe

Bliźniczka psia trawka

1503 zł/ha



Luźne murawy napiaskowe

1503 zł/ha



Murawy (4.3, 5.3) – 1.503 zł/ha

• zakaz nawożenia, wapnowania

• wypas 0,3-1,0 DJP/ha, od 1 maja do 15 października

• wykaszanie niedojadów od 1 sierpnia do 15 

października, raz w roku lub raz na dwa lata

• Ekspert może dopuścić użytkowanie kośne lub kośno-

pastwiskowe, w tym:

• nie więcej niż 1 pokos w roku (od 1 sierpnia do 31 

października), pozostawianie nieskoszonego fragmentu 

(15-20%) lub pokos 100% powierzchni (<0,5 ha)



Łąki wilgotne

982 zł/ha



Półnaturalne łąki wilgotne

(4.4, 5.4) – 982 zł/ha

• do 60 kg N/ha, zakaz wapnowania

• 1-2 pokosy*, od 15 czerwca do 30 września

• pozostawienie 15-20% pow. nieskoszonej

• Ekspert może dopuścić:

• pokos 100% powierzchni (<1 ha)

• Wypas zamiast drugiego pokosu, od 15 lipca do 15 

października, do 0,5 DJP/ha



Łąki świeże

1114 zł/ha

Dzwonek rozpierzchły

Przytulia właściwa



Półnaturalne łąki świeże

(4.5, 5.5) – 1.114 zł/ha

• do 60 kg N/ha,

• 1-2 pokosy*, od 15 czerwca do 30 września

• pozostawienie 15-20% pow. nieskoszonej

• wypas zamiast drugiego pokosu, 1 DJP/ha do 15 października

• wypas 0,5-1 DJP, od 1 maja do 15 października

• wykaszanie niedojadów od 15 lipca do 31 października

• Ekspert może dopuścić:

• wapnowanie (konieczna analiza gleby)

• pokos 100% powierzchni (<1 ha)

• całoroczny wypas koników polskich i koni huculskich



Torfowiska wysokie

775 zł/ha

Nieużytkowane rolniczo



mechowiska

1304 zł/ha



Torfowiska

(4.6.1, 5.6.1) – 775 zł/ha

(4.6.2, 5.6.2) – 1.304 zł/ha

• Zakazy: nawożenia i wapnowania, wydobywania torfu, zalesiania, 

wykorzystywania sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie 

wierzchniej warstwy gleby

• Usuwanie odpadów

• Wycięcie zarośli i podrostu drzew (wskazanych przez eksperta) w 

pierwszym roku (15 VIII – 15 II), a w kolejnych latach wykaszanie ich 

odrostów

• Wymogi uzupełniające:

• Koszenie runi 1-3 razy w ciągu 5 lat (15 VIII – 15 II)

• możliwość pozostawiania 20% pow. nieskoszonej (za zgodą eksperta)



Warianty Stawki  płatności               Obszar realizacji

Ekstensywne 

użytkowanie na OSO

881 zł/ha tylko na obszarach Natura 2000: 

Obszarach Szczególnej Ochrony Ptaków (OSO)

siedliska ptasie:

Rycyk, Kszyk,

Krwawodziób, Czajka,

Wodniczka,

Dubelt,  Kulik Wielki, 

Derkacz

739-1389 zł/ha

występowanie 

danego gatunku 

stwierdza  ekspert 

przyrodniczy

na obszarach Natura 2000 (OSO)

po zakwalifikowaniu 

przez eksperta przyrodniczego

siedliska łąkowe:

Łąki trzęślicowe,

Łąki selernicowe i 

słonorośla 

Murawy,

Półnaturalne łąki 

wilgotne,

Półnaturalne łąki świeże,

Torfowiska 

775-1514 zł/ha

Kwalifikuje

ekspert 

przyrodniczy

na obszarach Natura 2000 i poza nimi, 

po zakwalifikowaniu 

przez eksperta przyrodniczego

Pakiety przyrodnicze
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

do 11 czerwca 2021 r.: Plan działalności rolnośrodowiskowej 
oraz: Oświadczenie doradcy (4.7) lub eksperta 

o „braku sprzeczności z PZO” oraz zastosowane wymogi

Załączniki do eWniosku: 
do 15 lipca 2021 r.: kopie 3* stron Planu, do 30 września 2021: kopia 1 strony Ekspertyzy


